Csik-Szülői-Alapítványi
Bajor bál

Hálás köszönet mindenkinek,
aki támogatta iskolánk alapítványa és vezetése által
szervezett bajor bál megrendezését!
2022. március 26-án iskolánk sok éves hagyományát követve szülői közösségünk és
nevelőtestületünk részvételével megrendeztük a 7. Csik bált. Az Alapítványi bál elsődleges
célja a szülői és tanári közösség összekovácsolása és építése, a diákok nevelése és minél jobb
tanulmányi eredmények elérése az összefogás által. Iskolánk fejlődésének fontos alappillére a
szülők és vállalkozásaik, valamint az sportegyesületek anyagi támogatása, mely kiemelkedő
segítséget nyújt a minőségi oktatás módszertani és infrastrukturális környezetének folyamatos
megújulásához.
Az idei Alapítványi bál bevételét az Iskola aulájának felújítására, a hangosítási eszközök,
továbbá a világítástechnikai eszközök korszerűsítésére fordítjuk.
Minden egyes bált egy kiemelkedő sportesemény égisze alatt rendezünk meg, így ezen
alkalommal is egy neves eseményre, az 1972-ben megrendezett müncheni olimpia 50.
évfordulójára emlékeztünk. Bajor hangulatot varázsoltunk az iskola aulájába sok lelkes diák,

tanár és szülő összefogásával. A szülői gondoskodás ismét megmutatkozott, hiszen a gyönyörű
díszítés mellett a támogatóink által felajánlott ételek és italok kerültek felszolgálásra.
Alapítványunk tagjai lelkesen segítették a bál lebonyolítását, és megmutatkozott színvonalas
média oktatásunk eredménye is, hiszen az est teljes hang- és fénytechnikai hátterét saját
gimnazista diákjaink vezényelték le, ami öröm és büszkeség számunkra, hiszen megmutatja azt,
hogy jó irányba haladunk.
Polgár Anikó intézményvezetőnk nyitotta meg a bált, megköszönve a szülők támogatását,
részvételét és önzetlen munkáját, amit a bál kapcsán ajánlottak fel.
Ezután Czira Erika, a Medve utcai Iskolai Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte és
tájékoztatta a jelenlévőket az alapítvány elmúlt két éves munkájáról, a jótékonysági bál céljáról.
Külön köszönetet mondott azoknak a szülőknek, akik segítsége nélkül nem tudtuk volna
megrendezni a mulatságot.
Megköszönte:
a Party Cézár Kft-nek, Bánkúti Jázmin (8.c) és Bánkúti Zsombor (10.B)

szüleinek

felajánlását, a teljes rendezvényszervezésért, akik asztalokat, székeket, a közvetítéshez
felhasznált tévéket, terítést és az ételek melegen tartásához biztosítottak eszközöket,
az EverDrink Kft-nek, Révész Réka (11.A) szülei Paulaner söradományát,
a Fábián Ház Kft-nek, Komoróczki Gréta (6. b) szüleinek a bajoros csülkös vacsorát,
a MrReisen Kft-nek, Márföldi Abigél (10.B) szüleinek a bajor kolbász és a bor felajánlását,
Jegyes-Tóth Eszter (7.b) édesanyjának a raklapnyi üdítő adományát
és az est öt Olimpiai és Csik tortáit, amit Kruppa Péter (9. A) szülei jóvoltából élvezhettünk.
Ezúton köszönjük Kiss Sára Borbála (5.a) édesanyjának, Csarmaz Anikónak, aki alkalomhoz
illő bajor ruhába öltözött és Tóth Márk (11.A) diákunknak a frappáns műsorvezetését.
Továbbá dicséret illeti két (10.A) tanulónkat, Vábró Áront és Velinszky Mártont, akik a
rendezvény hangosítását és Facebookon történő közvetítését bonyolították, hogy azok a szülők
is figyelemmel kísérhessék az eseményt, akik személyesen nem tudtak jelen lenni. Köszönet és
dicséret illeti Ralovich Dávid (12.A) végzős diákunkat, aki a bál fénytechnikai-, zenei- és a
disco hangulat szervezéséért felelt, továbbá az elmúlt tanulmányi évei során mindvégig

segítséget nyújtott az Iskolánk által szervezett rendezvények műszaki feltételeinek
biztosításához.
Az est műsorát Iskolánk tanári hölgykoszorújának produkciója nyitotta meg: /Csáki Zsuzsa,
Fülep Ágnes, Gálffy Andrea, Giday Beatrix, Jakab Ágnes, Herczeghné Leitner Krisztina,
Novák Barbara, Polgár Anikó, Vida Bette és Vincze Judit/, amelyet a német zászló színeibe
öltözve adtak elő és amit Gálffy Andrea tanárnő koreografált. Ezt követően a 8.c osztályos
lányaink (Bánkúti Jázmin, Czeglédi Noémi, Hajzer Noa, Jeck Viola, Kővágó Beáta, Szeibert
Henrietta, Veres Liza, Zsembery Katinka) „Ének az esőben” című előadását mutatták be, majd
Farkas Kamilla (11.A) gyönyörű énekével és Barát Bence gitár játékával színesítették az est
programját. Folytatásként a 9. B osztályos fiúk (Bötkös Patrik, Gécs Kristóf, Pálfalvi Rupert,
Prievara Domonkos, Szikra Benjamin, Szilágyi József, Varga Ferenc) osztályfőnökük
Váraljainé Gálffy Andrea betanításával különleges produkciójukban táncos elemekkel
gazdagítva mutatták be a téli olimpiai játékok sportágait.
Záróprodukcióként férfi tanáraink (Csorba György, Jakó Róbert, Tóth Zoltán, Tóth Bence és
Varga Lehel) Császár Kata tanítónőnk által koreografált bajor sörtánccal lepték meg a
közönséget. A fellépő pedagógusok és tanulóink előadásait hatalmas siker fogadta.
Vacsora után megemlékeztünk a müncheni olimpia magyar sportolóiról és a vendégek
megtekintették a médiás tanulóink által összeállított kisfilmet. Ezt követően az est a szülők által
felajánlott tombola tárgyak kisorsolásával folytatódott, amit Gedővári Dóra, Lehoczky Zsófia
(7.c) édesanyja konferált. Örülhettek a szerencsés bálozók, akik tombolát vásároltak, hiszen
nagy értékű felajánlások, ajándékok találtak gazdára.
A rendezvényt egy jó hangulatú Cozombolis Leonidász kiskoncert és nagy táncmulatság zárta.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az esemény népszerűsége évről évre nő, támogatóink száma
emelkedik és idén már 160 résztvevőt köszönthettünk az Alapítványi bálunkon.
Ezúton ismételten szeretnénk megköszönni a szülőknek és cégeknek, egyesületeknek az évente
az Alapítványunkhoz érkező adók 1%-os támogatását, egyéb anyagi és erkölcsi önzetlen és
segítőkész támogatásukat.

Köszönjük a kedves szülőknek és tanárainknak,
hogy ilyen sokan eljöttek és megtisztelték eseményünket!
Köszönjük, hogy részvételükkel, támogatói jegyek vásárlásával
és tombola ajándékok felajánlásával hozzájárultak iskolánk aulájának felújításáért,
fejlesztéséért szervezett jótékonysági eseményünkön!

Budapest, 2022. április 3.

Czira Erika és Polgár Anikó

